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− інформаційна діяльність тощо. 

2.3. Для виконання своїх завдань СНТТ : 
− організовує роботу студентів, магістрів, аспірантів та молодих вчених 

віком до 35 років у науково-творчих осередках; 
− готує та представляє Вченій Раді, ректорату та структурним підрозділам 

університету пропозиції щодо розвитку та вдосконалення наукової та 
творчої діяльності студентів, магістрів, аспірантів та молодих вчених 
віком до 35 років; 

− складає та затверджує щорічний план заходів;  
− організовує та проводить щорічні науково-творчі конференції студентів, 

магістрів, аспірантів та молодих вчених віком до 35 років; 
− сприяє та організовує видання наукових праць студентів, магістрів, 

аспірантів та молодих вчених віком до 35 років; 
− розвиває напрям «музичні та музикознавчі майстерні»: організовує лекції, 

майстер-класи, зустрічі, вебінари, семінари із залученням творчих 
особистостей та громадських діячів різних мистецьких галузей; 

− організовує діяльність гуртків у напрямах професійних та суміжних 
творчих інтересів студентів;   

− організовує діяльність гуртку молодих критиків; 
− організовує та заохочує студентів, магістрів, аспірантів та молодих вчених 

віком до 35 років до участі у всеукраїнських та міжнародних наукових та 
науково-творчих  конференціях; 

− сприяє розвитку міжвузівського співробітництва студентів, магістрів, 
аспірантів та молодих вчених віком до 35 років; 

− здійснює контакти з установами, організаціями та підприємствами, що 
пов'язані з діяльністю СНТТ; 

− здійснює іншу діяльність відповідно до даного Положенням. 
 

ІІІ. ЧЛЕНСТВО У СНТТ 
3.1. У роботі СНТТ можуть брати участь всі студентів, магістрів, 

аспірантів та молодих вчених віком до 35 років; 
3.2. Членом СНТТ є усі студенти, магістри, аспіранти або молоді вчені 

до 35 років , які визнає Положення про СНТТ та активно займається науково-
творчою діяльністю . 

3.3.  Член СНТТ користується правом: 
− брати участь в обговоренні усіх питань діяльності СНТТ; 
− брати участь у роботі наукових  та науково-творчих конференцій, лекцій, 

семінарах, майстер-класах та інших заходів, що проводить СНТТ; 
− представляти результати своєї наукової роботи у виданнях СНТТ; 
− отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку СНТТ. 

3.4. Член СНТТ зобов'язаний: 
− дотримуватись Положення про СНТТ; 
− брати участь у роботі секціях СНТТ. 
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3.5. Припинення членства у СНТ: 
− член СНТТ може бути виключений з Товариства за порушення 

Положення про СНТТ;  
− у разі припинення активної наукової та науково-творчої діяльності; 
− у випадку закінчення навчання в Академії. 

 
РОЗДІЛ ІV. СТРУКТУРА Й ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 
4.1. Організаційною формою роботи СНТТ є засідання, які проводяться 

не менш ніж раз на півроку головою СНТТ або одним із його заступників. 
Якщо на них присутні не менше двох третин від числа обраних до їхнього 
складу членів,  СНТТ приймає рішення простою більшістю голосів.  

4.2. Суб’єктами СНТТ є: голова СНТТ, заступник голови СНТТ, 
секретар СНТТ, інші члени СНТТ. 

4.3 При СНТТ функціонують наступні підрозділи: 
- гурт молодих музичних критиків ОНМА ім. А.В. Нежданової 
- музичний лекторій.  
 
 
 

V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СНТ 
5.1. Ректорат, деканати, наукова частина сприяють найповнішому 

інформаційному забезпеченню СНТТ. 
5.2. Деканати факультетів всебічно сприяють діяльності секцій СНТТ. 
5.2. Студентська профспілкова організація сприяє фінансовій  

підтримці діяльності СНТТ. 
  

VІ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ 
6.1. Зміни та доповнення до цього Положення здійснюються за 

рекомендацією Вченої ради наказом ректора академії.. 
 
 
 
Проректор з НР                                                  О. І. САМОЙЛЕНКО 
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